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تأمین اجتماعی از بنگاه داری 
به سوی سهام داری می رود

سرپرســت تأمیــن اجتماعی گفــت: باید از 
بنگاه داری به سوی ســهام داری برویم. این کار را 
به نحوی انجام می دهیم کــه در صورت نیاز امکان 
نقدشوندگی و تامین نقدینگی فوری را داشته باشد. 
به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی با بیان 
اینکه تأمین اجتماعی در ذات خود سازمانی پیچیده 
است، گفت: این ســازمان عالوه بر وجه اجتماعی 
دارای کارکرد اقتصادی است که موجب پیچیدگی 
بیشتر مســائل می شــود. ما راهی جز مدیریت و 
برنامه ریزی راهبردی برای تامین اجتماعی نداریم 
و باید الزامات آن را رعایت کنیم. وی با تأکید بر اینکه 
در سازمان، رویکرد تحولی خواهیم داشت، گفت: 
تمامی حوزه های مدیریتی رویکرد تحولی را مورد 
توجه قرار دهند. حوزه عملکــرد ما خدمت محور 
است و باید برای بهبود وضعیت جامعه تحت پوشش 
به ویژه جامعه بازنشستگان اقدامات الزم انجام شود. 
تامین اجتماعی یکی از بالنده ترین صندوق هاست 
و باید ظرفیت ها و قابلیت های این سازمان را تقویت 
کنیم. باید نیازهای جدید ولی نعمتان این سازمان 

را پیش بینی و برای اجرای آنها برنامه ریزی کنیم.
    

نحوه بازنشستگی زنان شاغل در 
شرایط کرونایی تشریح شد

مدیرکل تامین اجتماعی غــرب تهران بزرگ 
گفت: بیمه شــدگان زن مشــمول قانون کار که 
دست کم ۲۰ ســال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ 
تقاضای بازنشســتگی پرداخت کرده باشــند و 
سن آنها ۴۲ سال تمام باشــد، می توانند تقاضای 
بازنشستگی کنند. به گزارش توسعه ایرانی، حسین 
امیری گنجه اظهار داشت: زنان بیمه شده ای که در 
آستانه بازنشستگی به بیماری کرونا مبتال شدند و 
مدت بستری آنان که به تایید رسیده باشد، عالوه 
بر دریافت غرامت دستمزد مدت دوره تاییدشده، 
ایام بیمــاری کرونا نیز جزو ســوابق بیمه ای آنان 
منظور می شــود و هیچ محدودیــت زمانی ندارد. 
وی اظهار داشــت: براساس آمار ســال ۱۳۹۸ از ۲ 
میلیون و ۷۹هزار بازنشسته، ۲۰۴هزار و ۵۸۷ نفر 
زنان بازنشسته هســتند که این تعداد ۲۱درصد 
کل مجموع مســتمری بگیران تامین اجتماعی را 

تشکیل می دهد.
    

وضعیت حقوقی و بیمه کارگران 
معادن طبس بررسی شد

به دنبال سفر رئیس جمهور به استان خراسان 
جنوبی و حضور در جمع کارگران معدن ذغال سنگ 
پروده شهرستان طبس، وضعیت حقوقی، بیمه ای، 
رفاهی و بهداشــتی این کارگران بررسی و نسبت 
به رفع مشــکل آنها تصمیم گیری شد. به گزارش 
توســعه ایرانی، معاون روابط کار وزارت کار گفت: 
هیات اعزامی این وزارتخانه به اســتان خراســان 
جنوبی از محل اقامت و امکانــات رفاهی کارگران 
معادن ذغال سنگ طبس بازدید کرده و در نشستی 
با حضور نمایندگان کارگــران، کارفرمای اصلی و 
پیمانکاران، درخواســت ها و امور مرتبط با بیمه و 
حقوق و امور رفاهی آنها بررسی و تصمیم گیری شد. 
حاتم شــاکرمی تصریح کرد: مهمترین موضوعی 
که بررسی شد، تفاوت در میزان حقوق دریافتی با 
لیست بیمه ای کارگران به سازمان تامین اجتماعی 
آنها بود. وی افزود: بررسی های ما نشان داد که در این 
زمینه پیمانکاران قانون را رعایت نکرده اند و به صورت 
قطعی ملزم شدند از شهریور ماه امسال، لیست حقوق 
کارگران را بدون هیچ گونه تفاوتی با حقوق پرداختی 

به آنها، طبق قانون به تامین اجتماعی ارسال کنند.

معاون روابط کار توضیح داد: اجرای صحیح طرح 
طبقه بندی مشاغل خواسته دیگر کارگران بود که 
حسب گزارش نماینده کارگران در بعضی موارد به 
طور اصولی اجرا نشده که قرار شد بازرسان ما با دقت 
این موضوع را نظارت کنند تا نسبت به اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل در همه شرکت های پیمانکاری 

اقدام شود.
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اخبار کارگری

برنامه کارگر ایرانی روز چهارشنبه 
)۲۴ شــهریور ماه( با حضــور رئیس 
گروه کارگری کمیته دستمزد شورای 
عالی کار با موضوع دستمزد کارگران 

برگزار شد.
در این برنامه علی خدایی در پاسخ به 
این سوال که حقوق کارگران چند روز از 
ماه را کفاف می دهد، گفت: طبق آخرین 
برآورد کمیته دستمزد شورای عالی کار 
که راستی آزمایی هم شــده، در حال 
حاضر هزینه های حداقلی زندگی برای 
یک خانوار ۳.۳ نفری بالغ بر ۱۰میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان شده است.
وی ادامــه داد: حداقل دســتمزد 
دریافتی کارگــران در حــال حاضر 
حدود چهار میلیون تومان است یعنی 
حداقل دستمزد حدود ۳۳ تا ۳۶درصد 
هزینه های خانوار را پوشش می دهد. 
البته این مربوط بــه حداقل بگیرانی 
است که تمام مزایای قانونی برایشان 
اعمال می شود. کارگرانی که در مشاغل 
غیررسمی کار می کنند و فقط حداقل 
حقوق را دریافت می کنند، وضعیتشان 
بدتر اســت. بنابراین حداقل بگیری 
که تمام مزایای قانونی برای او اعمال 
می شود، می تواند یک سوم هزینه های 
اســتاندارد حداقلی یک خانــواده را 
تامین کند که یک سوم تقریبا ده روز 

از ماه می شود.
وی گفت: برخی این سوال را مطرح 
می کنند که اگر این دســتمزد فقط 
بــرای ۱۰روز از ماه کافی ســت، پس 
مردم تا االن چگونه زندگی کرده اند؟ 
در جواب به این دوستان باید بگوییم 
که هزینه های حداقلــی تعریف دارد 
یعنی افــراد باید حداقلی از مســکن، 
خوراک، پوشاک، آموزش، تفریحات و 
سرگرمی ها را داشته باشند. متاسفانه 
علت اینکه امروز مــردم می توانند با 
۴میلیون تومان ســر کنند، این است 
که از هزینه های ضروری خانوارد خود 

می زنند.
رئیــس گــروه کارگــری کمیته 
دستمزد شــورای عالی کار بیان کرد: 
چند ســال پیش تحقیق مســتقلی 
انجــام دادم کــه طبــق آن پژوهش 
که در ســال ۹۱ انجام شــد، ما شاهد 
حذف هزینه های آموزش سرپرست 
خانوار بودیــم. در آمارگیری ای که به 
صورت میدانی از چند کارخانه بزرگ 
انجام دادیم متوجه شــدیم که دیگر 
خانواده ها هزینــه ای را برای آموزش 

خود تخصیص نمی دهند.
خدایــی گفت: بــه مــرور زمان 
هزینه های بهداشتی هم کنار گذاشته 
شد. در سال ۹۱ با بحرانی که پیش آمد 
و جهش قیمت ارز کــه باعث افزایش 
نرخ تورم شد، هزینه های دندانپزشکی 
سرپرســتان خانوار صرفا محدود به 
کشیدن دندان شــد. به مرور زمان با 
بیشتر شدن این فشــارها هزینه های 

دیگر مثل هزینه تفریح و ســرگرمی 
هم از ســبد هزینه خانوار حذف شد و 
متاسفانه در دوره فعلی، کاهش قدرت 
خرید به نیازهای ضروری رسیده است.
مصرف هزینه ای که باید صرف 

رفاه می شد، برای درمان
وی اظهار کرد: طی آماری که چند 
روز پیش منتشر شــد، شاهد کاهش 
۳۵درصدی مصرف در اقالم ضروری 
خانوار بودیم. این باعث شــده مردم 
برای تامین مواد مورد نیاز بدنشان به 
سمت کاالهای کم ارزش تر بروند. مردم 
این گونه زندگی می کنند و با این وضع 
ما در سال های آینده دچار مشکالت 
اساسی خواهیم شد. هزینه ای که امروز 
باید برای رفاه و معیشت مردم پرداخت 
کنیم بعدا مجبور خواهیم شــد برای 
درمان مردم هزینه کنیم. خانواده ای 
که امــروز نمی تواند بــرای تفریحات 
خود هزینه کند در آینده دچار بحران 

خواهد شد.
خدایی گفت: می گویند آمار اعتیاد 
در بین جمعیت شاغل باال رفته، خب 
باید دنبال معلول ها باشیم. این وضعیت 
بحرانی اقتصادی که مردم و کارگران 
با آن درگیر هســتند بعدهــا خود را 
نشــان خواهد داد. به هــر حال بیش 
از ۴۲میلیون نفر از جمعیت کشــور 
تحت تاثیر دســتمزدی هستند که ما 
تعیین می کنیم. به همین دلیل من و 
همکارانم در شورای عالی کار باید این 

هشدارها را مطرح کنیم.
افزایش دستمزد براساس نرخ 

تورم را نمی پذیریم
رئیــس گــروه کارگــری کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار با انتقاد 
از رویــه افزایش دســتمزد کارگران 
گفت: متاسفانه در طول تاریخ تعیین 
دســتمزد، رویه های اشتباهی جاری 
شده و شــکاف عمیقی بین قانون کار 
و آنچه باید باشــد و دستمزد کارگران 

ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: نمی توانیم بپذیریم 
که باز هم مالک افزایش دســتمزد، 
نرخ تورم باشــد. فرض کنید ما با یک 
تورم ۱۰درصــدی مواجه باشــیم و 
نرخ دســتمزد یک میلیــون تومان و 
هزینه هــای خانوار هــم دو میلیون 

تومان باشــد. اگر دستمزد را براساس 
نرخ تورم، ۱۰درصــد افزایش دهیم 
یعنی ۱۰۰هزار تومان به درآمد کارگر 
اضافــه کردیم ولی تاثیــری که تورم 
روی هزینه ها کــه دو میلیون تومان 
است گذاشته، ۲۰۰هزار تومان است. 
یعنی اگر ما هر ساله دقیقا مطالبق نرخ 
تورم دســتمزد را افزایش دهیم فقط 
به عمیق تر شــدن این شکاف کمک 

کرده ایم.
خدایی بیان کرد: ما از سال ۹۴ در 
شــورای عالی کار موضوعی را مطرح 
کردیم مبنی بر اینکه هر ســاله عدد 
ریالی تاثیر تورم بر هزینه های خانوار را 
به دستمزد اضافه کنیم. با این سیاست، 
فاصله فعلی را ثابت نگه می داریم تا به 

مرور زمان کوچک شود و از بین برود.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: 
سال ۹۱ دستمزد تنها حدود ۲۸درصد 
هزینه های خانوار را پوشــش می داد. 
در سال ۹۲ نیز همان اتفاقی افتاد که 
در ســال ۹۱ با آن مواجه بودیم اما از 
سال ۹۳ ســعی کردیم دستمزدها را 
باالتر از نرخ تورم افزایش دهیم و تا سال 
۹۶ توانستیم این ضریب پوشش را به 
حدود ۶۰درصد برسانیم. اگر این روند 
ادامه پیدا می کرد ما تا امروز به خواسته 
خود رسیده بودیم اما متاسفانه در سال 
۹۸ با دســتمزدی که تعیین کردیم، 

عمال ارزش دستمزد سقوط کرد.
وی گفت: در واقع در آن ســال ما 
با تورم باالی ۴۳درصد، دســتمزد را 
آن هم بعد از اعتراض های فراوان فقط 
۲۶درصد افزایش دادیم. نتیجه آن این 
شد که امروز دوباره به جایی رسیدیم 
که دستمزد فقط حدود ۳۶ تا ۳۷درصد 
از هزینه های خانوار را پوشش می دهد.

 افزایش ۴۰درصدی مزد هم 
جواب نمی دهد

خدایی تصریح کــرد: می دانیم که 
افزایــش یک باره دســتمزد به باالی 
۱۰میلیون تومان می تواند تبعاتی را 
برای تولید در پی داشته باشد. به همین 
دلیل همواره تاکیــد داریم که نه نرخ 
تورم می تواند پاسخگوی نیاز باشد و نه 
سبد معیشت را می توانیم مالک قرار 
دهیم. ما باید پلی بین بند یک و دو ماده 
۴۱ قانون کار بزنیم که هر ساله موضوع 

تاثیر تورم در هزینه هــای خانوار را به 
درآمد کارگران اضافه کنیم.

وی بیان کرد: طبق محاســبه ای 
که انجــام دادم تا حــدود یک هفته 
پیش، یعنــی از فرودین ۱۴۰۰ تا یک 
هفته پیش هزینه هــای خانوار حدود 
دو میلیون تومــان افزایش پیدا کرده 
است. اگر فرض کنیم همین امروز تورم 
صفر شود و تا پایان سال هیچ افزایش 
قیمتی نداشته باشیم، اگر فرضا حداقل 
دســتمزد را هم ۴۰درصــد افزایش 
دهیم، حتی پوشش هزینه های ایجاد 
شده تا امروز را هم نخواهد داشت چه 

برسد به پایان سال.
 ترمیم دستمزد 

خواسته اصلی ماست
خدایی در پاســخ به این سوال که 
آیا امکان ترمیم دستمزد در نیمه دوم 
سال وجود دارد یا نه، گفت: وظیفه ما 
مطالبه گری است و تحت هر شرایطی 
خواســتار این افزایش هســتیم. باید 
قدرت خرید از دست رفته کارگران را 
ترمیم کنیم. دولت رئیسی هم با شعار 
حمایت از محرومین سر کار آمد. تیم 
ایشــان بارها اعالم کرد کــه به دنبال 

ترمیم معیشت مردم هستند.
وی بیان کرد: افزایش قدرت خرید 
کارگران هم می تواند از طریق افزایش 
دستمزد اتفاق بیفتد و هم راهکارهایی 
که دوســتان پیشــنهاد دادند. آنچه 
ضروری است و باید اتفاق بیفتد و اگر 
انجام نشود دچار بحران خواهیم شد، 
بی تفاوتی نسبت به خواسته کارگران 
و عدم جبران قدرت خرید آنهاست. در 
سال هایی که نرخ تورم بسیار افزایش 
یافته، بهترین سیاســت این است که 
در میانه سال افزایش دستمزد داشته 

باشیم.
خدایــی گفت: درخواســت خود 
را مطرح کردیــم و وزیــر کار هم در 
جلســه ای که با نمایندگان کارگران 
داشت، قول برگزاری جلسه ی شورای 
عالی کار را داد اما زمانی تعیین نشده 
است. البته در هفته آینده درخواست 
جلسه فوق العاده را مطرح خواهیم کرد 
هرچند، مدت زمانی است که طرفین 
مقابل ما در برابر درخواســت تشکیل 
جلســه شــورای عالی کار مقاومت 
می کنند و نهادهای قانونی هم که باید 

بر اجرای قانون نظارت کنند، تا امروز 
واکنشی نشان نداده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر 
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی را 
پایبند اجرای ماده ۴۱ و سایر مواد قانون 
کار دیدید، گفت: این فرصت کوتاه برای 
قضاوت کافی نیست اما امیدواریم که 

ایشان مصر به اجرای قانون باشند.
دستمزدی که به کارگر می دهیم 

مولدترین نقدینگی است
رئیــس گــروه کارگــری کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار با انتقاد 
از اســتدالل برخی افــراد که افزایش 
دســتمزد را باعث افزایش نرخ تورم 
می دانند، گفت: پاسخ من به این افراد 
این است که بودجه ســالیانه کشور و 
بودجه ای که برای حقوق و دســتمزد 
در نظر گرفته شــده را مقایسه کنند. 
آیا تمام نقدینگی که وارد بازار می شود 
دســتمزد کارگران و بازنشستگان و 

حتی کارمندان است؟
وی ادامــه داد: افزایش نقدینگی 
می تواند منجر به افزایــش نرخ تورم 
شود اما کدام نقدینگی؟ اگر دستمزد 
کارگران را به جایی برسانند که تقاضای 
کاذب ایجاد کند، بله درست است. این 
نقدینگی تقاضای مازاد در بازار ایجاد 
می کند و این تقاضای مازاد چون عرضه 
کافی نیست منجر به باال رفتن نرخ تورم 
می شود اما واقعیت این است که کاهش 
۳۵درصدی اقالم ضروری خانوار معنی 
مشخصی دارد. دوســتان اگر نگران 
تولیدکنندگان هستند، بررسی کنند 
ببینند چه بالیی سر مصرف لبنیات و 
گوشت و... آمده است. اگر می خواهیم 
اشــتغال را حفظ کنیم باید نقدینگی 
را به قدرت خرید مــردم تزریق کنیم 

و قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم.
خدایی گفت: ما امروز می شــنویم 
که کارخانه های تولیدی با ۳۰درصد 
ظرفیت کار می کنند. خب مشــتری 
ندارند که به این وضع افتاده اند. کاهش 
قدرت خرید مردم باعث شده مشتری 
در بازار نباشــد و ما دچار رکود تورمی 
شده ایم. رکود تورمی جزو بیماری های 
مهلک اقتصادی است و اگر تورم همراه 

با رونق باشد تا این حد آسیب نمی زند. 
ما معتقدیم دستمزدی که به کارگران 
می دهیم مولدترین دستمزدی است 

که می شود به بازار تزریق کرد.
وی افزود: دستمزد کارگران قدرت 
اینکه در بازارهای مــوازی برود و بازار 
سکه و ارز و مسکن و... را تحریک کند، 
ندارد. آنچــه این بازارهــا را تحریک 
می کند پول های ناشی از رانت است. 
تورم امروز هیچ ارتباطی با دســتمزد 

کارگران ندارد.
هدف گذاری 1۰درصدی حقوق 

کارمندان نگران کننده است
رئیــس گــروه کارگــری کمیته 
دستمزد شورای عالی کار در خصوص 
هدف گــذاری افزایــش ۱۰درصدی 
حقوق کارکنان دولت گفت: شــاید 
این اولین نشــانه ناامیــدی از برنامه 
دولت جدید باشد. البته امیدواریم که 
این گونه نباشــد. دولت وقتی بودجه 
سنواتی و سالیانه خود را تعیین می کند، 
در ابتدا عددی را طی یک بخشنامه به 
واحدهای خود ارجاع می دهد و در آن 
اشاره می کند مثال دستمزد را ۱۰درصد 
ببینید اما دستمزد در نهایت در شورای 

عالــی کار تعیین می شــود. خب این 
پالسی به شــورای عالی کار است و در 
واقع اعالم می کند که دولت با تصمیم 
۱۰درصد افزایش دستمزد در جلسات 
حضور پیدا خواهد کــرد. البته تا این 
الیحه بــه مجلس برســد حتما چند 

درصدی افزایش پیدا خواهد کرد.
خدایی افزود: این عدد ۱۰درصد 
به معنی این نیســت که رقم افزایش 
دســتمزد ســال ۱۴۰۱ معــادل 
۱۰درصد است، اما قطعا به ما نشان 
خواهد داد که چه ســال ســختی را 
پیــش رو خواهیم داشــت. بهترین 
اقدام ممکن این اســت کــه هرچه 

سریع تر این را اصالح کنند.
کارگران در دوران کرونا روزهای 

سختی گذراندند
وی در خصوص تاثیر شیوع کرونا 
بر دســتمزد کارگران گفت: در سال 
۹۸ کرونا ضربه بســیاری به ما زد. در 
آن ســال نماینده کارفرما می گفت با 
توجه به شیوع کرونا، افزایش دستمزد 
را ســه ماه عقب بیندازیم. تحت تاثیر 
این حرف هــا و اینکه گفته می شــد 
کارگاه ها و کارخانه ها تعطیل اســت 
و مظلوم نمایی برخــی، آن اتفاق برای 

دستمزد ۹۸ افتاد. 
یکی از دالیلی که مذاکرات مزدی 
۹۸ به حاشیه رفت و اتفاق تلخی را رقم 
زد، همین موضوع بود. خدایی بیان کرد: 
در این مدت کارگران زیادی آســیب 
دیدند و متاســفانه آن گونه که باید از 
کارگران حمایتی صورت نگرفت. در 
روند واکسیناســیون هم کارگران در 

رده آخر قرار گرفتند.

فعاالن کارگری انسجام پیدا کنند
رئیس گــروه کارگــری کمیته 
دستمزد شورای عالی کار در پایان با 
تاکید بر انسجام بین فعاالن کارگری 
گفــت: از فعــاالن کارگــری دعوت 
می کنیم که انســجام خود را دوباره 
پیدا کنند. به نظر می رسد تغییر دولت 
باعث شــده دودســتگی هایی پیش 
بیاید. ما در مقابل کارگر مســئولیت 
داریم و موظف هســتیم بــرای آنها 

فعالیت کنیم.
خدایی گفت: اینکه گفته می شود 
نمایندگان کارگــران نگران کارفرما 
هستند، درست نیست. ما نمی دانیم 
این نماینده کارگری که از او ســخن 
می گویند کیست اما من به عنوان یکی 
از نمایندگان کارگــران می گویم که 
من این نگرانی را ندارم و نگرانی امروز، 
کارگری است که برای خرید مایحتاج 
زندگی خود لنگ اســت و شــرمنده 

خانواده خود است. 
مــن نگــران کار و تولیــد هــم 
هستم اما مطالعات نشــان می دهد 
 افزایــش دســتمزد ضربــه ای بــه 

تولید نمی زند.

کاهش رفاه مردم و افزایش هزینه های درمان

وقتیازهزینههایضروریزندگیهممیزنی
هزینه ای که امروز باید 

برای رفاه و معیشت مردم 
پرداخت کنیم بعدا برای 

درمان مردم هزینه خواهد 
شد. خانواده ای که امروز 
نمی تواند برای تفریحات 
خود هزینه کند در آینده 

دچار بحران خواهد شد

طی آماری که چند روز 
پیش منتشر شد، شاهد 

کاهش ۳۵درصدی مصرف 
در اقالم ضروری خانوار 

بودیم. این باعث شده مردم 
برای تامین مواد مورد نیاز 
بدنشان به سمت کاالهای 

کم ارزش تر بروند
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